
Tien weken fruit, groenten en melk op school! Dat smaakt naar meer! 

 

Via het vernieuwde schoolfruit, -groenten en -melkaanbod krijgen leerlingen minstens 

tien weken gesubsidieerd fruit, groenten en melk op school. Zo stimuleert de Vlaamse en de 

Europese overheid onze kinderen om gezonde tussendoortjes te eten! 

 

Recent onderzoek toont aan dat er nog werk aan de winkel is. Kinderen eten o.a. te weinig 

fruit, groenten en zuivelproducten als tussendoortje en kiezen te vaak voor snoep en 

gesuikerde dranken. Zowel scholen als ouders hebben een voorbeeldfunctie bij het aanleren 

van gezonde voedingsgewoonten. De Vlaamse overheid wil die krachten bundelen en streeft 

naar leerlingen die ‘gezonde keuzes maken’ de normaalste zaak van de wereld vinden. 

 

Hoe doen we dat?  

We vereenvoudigen de subsidieregeling van de schoolprogramma’s ‘Tutti Frutti’ en ‘Melk op 

school’ en steken het hele concept in een eigentijds jasje.  

 

Verplichte bijdrage valt weg! 

Scholen uit het basisonderwijs (kleuter en lagere school) en uit het buitengewoon secundair 

onderwijs kunnen gedurende tien weken een portie groente/fruit en/of een portie melk per 

leerling en per week terugbetaald krijgen. De eerder verplichte bijdrage van de school of de 

ouders valt voor die periode dus weg. Het maximum subsidiebedrag is voldoende voor een 

standaardpakket van tien weken groenten/fruit en/of melk. De school kan zelf haar 

leverancier kiezen en sluit hiervoor zelf een contract af. Na deze periode rekenen we op de 

scholen om het project verder te zetten. Scholen doen dit vandaag al massaal, bijvoorbeeld 

via een afspraak met de ouders of met een eigen fruitabonnement. De goede praktijk van de 

scholen voor de samenwerking met ouders kan dus worden verder gezet. 

 

Extra inspanning voor kwetsbare leerlingen 

Voor scholen met een hoog percentage kwetsbare leerlingen wordt de gesubsidieerde 

periode tot 20 weken verlengd om zo deze leerlingen extra te ondersteunen.  

 

Welke producten worden gesubsidieerd? 

De nadruk ligt op gezond, lokaal en seizoensgebonden. Het vernieuwde schoolfruit, -

groenten en -melkaanbod geeft iedereen nog eens een duwtje in deze richting. Enkel verse 

groenten/fruit en volle, halfvolle of lactosevrije melk worden gepromoot. 

Je kan als school deelnemen voor de beide productgroepen (groenten/fruit EN melk) of je 

kan een keuze maken uit één van beide groepen. De keuze is aan de school! 

 

Een nieuwe naam, nieuw logo, nieuwe aanpak 

Naast vereenvoudiging, was het ook hoog tijd om beide schoolprogramma’s een frisse, 

nieuwe look te geven. Bovendien willen we de ruimere omgeving en vooral ook ouders 

aanspreken met ons schoolprogramma, zodat kinderen ook buiten de schoolmuren dezelfde 

boodschap horen. De aangepaste subsidieregeling wordt daarom omkaderd met een volledig 

nieuwe communicatiestrategie en educatieve maatregelen. 

 



Inschrijven? 

Inschrijven voor het nieuw schoolfruit, -groenten en -melkproject kan vanaf 4 september 

2017 op het e-loket. Prik deze datum alvast in jullie agenda! In juni 2017 sturen we meer 

informatie rond de voorwaarden voor deelname en subsidiëring door. 

 

Info voor u als leverancier 

Als leverancier van verse groenten, fruit of melk bent u een belangrijke schakel in dit 

verhaal.  

Scholen schrijven zich in voor deelname. Enkel geregistreerde scholen krijgen een 

subsidieregeling. Facturen worden door de school betaald en later door de Vlaamse overheid 

aan de school terugbetaald.  

Scholen kunnen bij u aankloppen met drie vragen: 

-          Tien weken groenten/fruit of melk op school (terugbetaling vanwege de Vlaamse 

overheid aan de scholen) 

-          Twintig weken groenten/fruit of melk op school (terugbetaling vanwege de Vlaamse 

overheid aan de scholen met een hoog percentage kwetsbare leerlingen) 

-          Vervolg schoolprogramma onder eigen beheer waarvan de duur door de school te 

bepalen (kosten voor de school) 

Meer info, o.a. over de registratie als leverancier, de gesubsidieerde prijs per portie en de 

richtlijnen naar aanbod volgen in juni 2017. 
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